
1 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /SGTVT-QLVT&PT      Quảng Ninh, ngày        tháng  8  năm 2021 

V/v tăng cường công tác kiểm tra, 

chấn chỉnh và xử lý hiện tượng "cò 

mồi luồng xanh" theo phản ánh  

 

 

 

  Kính gửi:   

    - Thanh tra Sở; 

    - Phòng Quản lý vận tải & phương tiện; 

    - Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh; 

- Các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh. 

 

Tiếp theo văn bản số 3900/SGTVT-QLVT&PT ngày 20/7/2021 về việc 

hướng dẫn triển khai cấp thẻ nhận diện cho phương tiện lưu thông luồng xanh 

đến các địa phương đang thực hiện áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, ngày 27/8/2021 Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã ban 

hành văn bản số 4726/SGTVT-QLVT&PT về việc triển khai cấp Thẻ nhận diện 

có mã QR Code cho các phương tiện vận tải hàng hóa bằng xe ô tô tại địa chỉ 

Website: http://vantai.drvn.gov.vn, theo đó toàn bộ các bước đều được thực hiện 

trực tuyến trên môi trường mạng Internet, không phải đến Sở Giao thông vận tải 

để làm thủ tục giấy tờ và nhận kết quả trên môi trường mạng đảm bảo quy định, 

đồng thời hướng dẫn này đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng và được gửi đến các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh triển khai. 

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xử lý kịp thời 

các trường hợp vi phạm có liên quan đến công tác tổ chức hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 và chỉ đạo của Tổng Cục đường bộ 

Việt Nam tại văn bản số 5893/TCĐBVN-VT ngày 18/8/2021 về việc yêu cầu 

kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý hiện tượng “cò mồi luồng xanh” theo phản ánh của 

cơ quan báo chí, Sở GTVT Quảng Ninh có ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu các đơn vị vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. 

- Khi có nhu cầu cấp Giấy (thẻ) nhận diện cho phương tiện (QRcode) chủ 

động nghiên cứu và thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 3900/SGTVT- 

QLVT&PT ngày 20/7/2021; không đến trực tiếp Sở GTVT Quảng Ninh (hoặc 

Sở GTVT các tỉnh, thành phố nơi đến trả hàng hóa để trình duyệt hồ sơ. Việc 

cấp thẻ nhận diện phương tiện (QRcode) được thực hiện miễn phí, doanh 

nghiệp, cá nhân không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. 

 - Không thông qua trung gian hoặc “Cò mồi” để tránh bị lừa đảo chiếm 

đoạt tiền. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện có hành vi vi phạm, tiêu cực, 

nhũng nhiễu đề nghị tổ chức, cá nhân thông báo, phản ánh ngay về Sở GTVT 
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Quảng Ninh hoặc Cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời các vi 

phạm. 

 - Tổ chức quán triệt, tuyên truyền để lái xe hiểu về Giấy nhận diện 

phương tiện không phải là điều kiện bắt buộc khi phương tiện lưu thông vận 

chuyển hàng hóa. Giấy nhận diện phương tiện để nhận diện và ưu tiên cho 

phương tiện trong quá trình tổ chức, điều tiết giao thông khi xảy ra dịch Covid-

19 trên địa bàn thực hiện giãn cách xã hội. Phương tiện vận tải hàng hóa có hay 

không có Giấy nhận diện phương tiện đều được phép vận chuyển hàng hóa khi 

đáp ứng các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19. 

 2. Thanh tra Sở: 

Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý vận tải và phương tiện tăng cường kiểm 

tra,  giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong 

hoạt động vận tải; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trường hợp phát hiện 

các vi phạm trong việc đăng ký và cấp thẻ nhận diện phương tiện (QRcode) phải 

báo cáo cho Lãnh đạo Sở để phối hợp cơ quan công an kiểm tra, xử lý kịp thời. 

3. Phòng Quản lý vận tải và phương tiện: 

Bố trí cán bộ sử dụng phần mềm của Tổng cục ĐBVN để thực hiện cấp, 

kiểm soát Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” cho 

phương tiện của các đơn vị vận tải có nhu cầu đảm bảo liên tục 24/24h và 7 

ngày trong tuần. 

  4. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô Quảng Ninh:  

 Tuyên truyền, hướng dẫn cho các đơn vị vận tải về trình tự kê khai thông 

tin Giấy nhận diện phương tiện có mã QR code để đơn vị hiểu và thực hiện đúng 

quy trình; yêu cầu các đơn vị vận tải không thông qua dịch vụ để tránh bị lừa 

đảo, gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc cho đơn vị.  

 Sở Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, 

các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Tổng Cục ĐBVN (b/c); 

- UBND Tỉnh (b/c); 

- Sở Thông tin & Truyền thông (p/h); 

- Trung tâm Truyền thông tỉnh; 

- Văn phòng Sở (đăng Website); 

- Đăng tin trên DDCI; 

- Lưu: VP, QLVT&PT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

      Bùi Hồng Minh 
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